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För att arbetsmiljön på byggarbetsplatser ska förbättras,  
måste alla aktörer i byggprocessen ta sitt ansvar. Det gäller 
hela kedjan – från projektering och planering till upphandling 
och utförande av arbetet. Maskintillverkare och maskin-
uthyrare behöver utveckla sina maskiner och verktyg. 

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka och riskbedöma 
arbetsmiljön och också utbilda och informera arbetstagarna 
om lämpliga skyddsåtgärder.

Arbetstagarna ska följa instruktioner och  
använda skyddsutrustning.
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Hälsorisker vid dammande 
byggarbeten
På en byggarbetsplats exponeras byggnadsarbetare ofta för olika 
typer av damm, både från eget och andras arbete. 

Hälsobesvär bland byggnadsarbetare:
• KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom – större risk att insjukna  
 jämfört med personer som inte arbetar i en dammande miljö. 
 Även icke-rökare kan drabbas. Antalet sjukdomsfall ökar.

• Stendammlunga (silikos) – exponering för kvarts ökar risken   
 att drabbas. Kvarts kan också öka risken för cancer.

• Cancer i näsa och bihålor – dubbelt så vanligt hos träarbetare  
 i byggbranschen som hos svenska män i allmänhet.

• Mineral- och glasull kan ge allergi och hudbesvär i form av    
 klåda och rodnader. 

Damm som inandas på byggarbetsplatser innehåller större par-
tiklar som fastnar i näsan och svalget. Det innehåller också finare 
partiklar som fastnar i lungans större luftrör (bronkiala fraktio-
ner). Dessutom finns mycket små partiklar som huvudsakligen 
fastnar i lungans mindre luftrör och lungblåsor.

De större partiklarna kan främst ge irritation i näsa och svalg. 
Trädamm kan också ge upphov till allergier, astma och hösnuva. 
Partiklar av vissa hårda trädslag kan orsaka cancer, till exempel 
ek, ceder och teak. 

En del stora partiklar är irriterande för huden, till exempel grova 
fibrer av mineralull.
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Flera undersökningar av både arbetsmiljö och utomhusmiljö  
visar hälsopåverkan av partiklar som är små nog att nå lungan. 
Studier visar ett samband mellan partikelhalt och luftvägsbesvär 
och hjärt- och kärlsjukdomar. Damm som innehåller kvarts kan 
även ge silikos (stendammlunga). Forskning har också visat att 
damm från kvarts kan ge cancer. Det förekommer främst vid an-
läggningsarbete, sandblästring samt betong- och stenarbete. 

Avgränsning
Det här materialet rör främst arbete med betong som kan inne-
hålla kvarts. Anläggningsarbete och arbete med isoleringsfibrer 
och asbest ingår inte. Vad gäller dessa finns särskilda föreskrifter 
och handledningar.

Listan över dammande arbetsmoment har tagits fram genom 
möten med företrädare för olika branscher inom husbyggnation.

Rivning med maskinellt spett 
Innan arbetet påbörjas är det viktigt att planera arbetsmetod 
och välja maskiner, verktyg och utrustning. Det är också viktigt 
att samordna arbetet med övriga verksamheter liksom att välja 
lämpliga skyddsåtgärder.

•  Om möjligt: Använd rivning med fjärrstyrd bilmaskin. Det ger  
 stora ergonomiska fördelar eftersom man slipper den hand-   
 hållna bilningen som kan ge förslitnings- och vibrationsskador.  
 Den mängd damm som inandas blir också mindre.

•  Dammspridning kan minskas med hjälp av vattenbefuktning,   
 både före och under rivningen. Fukta också bilade massor.

• Det bör finnas effektiv luftrenare med sugslang framdragen till  
 arbetsplatsen.

• I vissa fall – när den yttre miljön är mindre känslig – kan man  
 använda fläktar som blåser ut förorenad luft utanför byggnaden.

• Det kan behövas avskärmning för att inte dammet ska spridas  
 till angränsande arbetsplatser. 

• Man ska använda individuellt anpassade andningsskydd med   
 P3-filter. Det gäller även övriga som arbetar i lokalen.
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Rivning med demoleringssax/
klippning 
Innan arbetet påbörjas är det viktigt att planera arbetsmetod och 
välja maskiner, verktyg och utrustning. Det är också viktigt att 
samordna arbetet med övriga verksamheter liksom att göra en 
översyn av vilka skyddsåtgärder som är lämpliga.

Fjärrstyrd rivning med demoleringssax är en effektiv teknik 
med stora ergonomiska fördelar. Man slipper använda handhållna 
verktyg med risk för förslitnings- och vibrationsskador.

•  Dammspridning kan minskas med hjälp av vattenbefuktning,   
 både före och under rivningen. Fukta också bilade massor.

•  Det bör finnas en luftrenare med effektivt avskiljningsfilter och  
 sugslang framdragen till arbetsplatsen.

•  Det kan behövas avskärmning för att hindra dammspridning   
 till angränsande arbetsplatser.

•  Individuellt anpassade andningsskydd med P3-filter  
 rekommenderas, även för övriga som arbetar i lokalen.

Sågning med större  
diamantklinga 
Innan arbetet påbörjas är det viktigt att planera arbetsmetod och 
välja maskiner, verktyg och utrustning. Det är också viktigt att 
samordna arbetet med övriga verksamheter liksom att göra en 
översyn av vilka skyddsåtgärder som är lämpliga. 

•  Det är viktigt att det finns möjlighet att kapsla in sågklingan    
 och att kunna kyla ner den genom vatten- eller skumbegjutning.  
 Det minskar också dammbildning och dammspridning.

•  Överblivet vatten sugs upp med vattendammsugare och  
 återanvänds.

• Individuellt anpassade andningsskydd med P3-filter  
 rekommenderas, även för övriga som arbetar i lokalen.

•  Den lokal – eller del av lokal – där sågningen sker ska skärmas  
 av om det utförs annat arbete i närheten.
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Håltagning av mindre hål 
Håltagning för rör och kablar utförs normalt med mindre hål-
sågar alternativt med vajersåg eller »finbilning«. Maskinerna är 
ofta relativt lågvarviga och ger vanligen mindre dammspridning.

• Om möjligt bör maskinen vara försedd med långt skaft, så att   
 arbetaren kommer en bit från maskinen.

• Vatten bör tillföras för att minska dammspridningen.

• Utförs ovan nämnda åtgärder behöver man normalt inte  
 använda andningsskydd med P3-filter vid detta arbetsmoment.

Bilning med handhållen maskin 
Innan arbetet påbörjas är det viktigt att planera arbetsmetod och  
att välja maskiner, verktyg och utrustning. Det är också viktigt att 
samordna arbetet med övriga verksamheter liksom att göra en 
översyn av vilka skyddsåtgärder som är lämpliga.

Vid extremt dammbildande arbeten, som bilning, måste loka-
len eller del av lokalen ofta kapslas in. Man behöver också skapa 
undertryck genom att använda luftrenare eller fläkt försedd med 
effektivt avskiljningsfilter. Det förhindrar att dammet sprids till 
angränsande lokaler. 

• Om möjligt bör betongen i stället sågas med diamantklinga  
 eller vajer. Det sker vått och dammar därför betydligt mindre.

• Ett annat alternativ är att använda bilningsrobot. Då kan bygg- 
 nadsarbetaren stå lite längre från dammkällan.

• Vid bilning med handhållen maskin ska man använda  
 integrerat utsug kopplat till exempelvis luftrenare eller  
 industridammsugare med bra sugeffekt och avskiljningsfilter.

• Om möjligt: Använd hål som bilats upp som tillfälligt  
 störtschakt för att underlätta uttransport av bilningsmassor.
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•  Individuellt anpassat andningsskydd med P3-filter behövs för   
 att skydda den som utför bilning.

• Den lokal – eller del av lokal – där bilningen sker ska skärmas  
 av om det utförs annat arbete i närheten.

Proppning 
Proppning omfattar borrning för montering av fästen.

• Vid borrning av mindre hål är det bra att använda laddnings-  
 bar borrhammare försedd med lampa.

• Vid borrning i betong eller annat dammande material ska    
 man använda utsugstillsats med dammbehållare. Det är viktigt  
 att trycka borren mot underlaget så att utsuget tätar maximalt  
 mot ytan.

• Det behövs individuellt anpassat andningsskydd med P3-filter   
 för att skydda den som utför proppning i kvartshaltigt material.

Kapning av betong, murade  
konstruktioner och sten
Innan arbetet påbörjas är det viktigt att planera arbetsmetod och 
välja maskiner, verktyg och utrustning. Det är också viktigt att 
samordna arbetet med övriga verksamheter liksom att göra en 
översyn av vilka skyddsåtgärder som är lämpliga.

• Kapning med handhållna verktyg är ett dammande arbets-   
 moment, även om maskinerna är försedda med utsug. Därför   
 ska man använda individuellt anpassade andningsskydd med   
 P3-filter. Det gäller även andra som arbetar i lokalen.

•  Arbetsplatsen måste dessutom avskärmas om inte damm-    
 reducerande åtgärder hindrar spridning av damm till om- 
 givande lokaler eller arbetsplatser.
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Spårfräsning
Fräsning för dragning av el förekommer främst vid ROT-arbete. 
Ofta används spårfräsmaskin och mejselhammare. När arbetet 
planeras bör man undersöka om det går att använda alternativa 
metoder, till exempel utanpåliggande lådor där elledningar kan 
dras.

• Handhållna spårfräsmaskiner ska vara försedda med utsugs-   
 tillsats med dammbehållare. Ett alternativ är att koppla  
 maskinen till dammsugare eller centralsuganläggning.

• Det är viktigt att spårfräsen hålls tätt mot underlaget.

• Helst bör ytan fuktas före och under spårfräsning.

• Normalt bör man använda individuellt anpassat andnings-   
 skydd med P3-filter, även vid angränsande arbetsmoment.  
 Det gäller särskilt vid fräsning i kvartshaltigt material.

• För att hindra att damm sprids till angränsande arbetsplatser   
 bör utrymmet skärmas av. Man bör också använda en luft-   
 renare eller fläkt som skapar undertryck i lokalen.

Skyffling av bilat material
Skyffling är ett mycket dammande arbete som ofta sker manuellt 
med spade, hink och skottkärra.

• Luftrenare är ofta otillräckligt för att dammhalterna ska kunna  
 hållas på acceptabel nivå för den som arbetar med skyffling.

• Dammhalterna blir lägre om materialet fuktas före skyfflingen  
 – helst även före och under bilningen.

• Ett komplement är dammsugning. Ett galler för inloppet till    
 dammsugarröret hindrar grova bitar från att sugas in. Sedan   
 lastas grövre bitar på skottkärra, som gärna kan ha lock och   
 eventuellt vara försedd med utsug.

•  Ytterligare ett alternativ är en större suganläggning med grov   
 slang som tar i stort sett allt material sedan de största bitarna   
 krossats.

Vid skyffling lastas grövre 
bitar på skottkärra, som 
gärna kan ha lock och  
eventuellt vara försedd 
med utsug.
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• Man bör avskärma utrymmet och använda luftrenare för att   
 minska spridning av kvartshaltigt damm till andra arbetsplatser.

• Individuellt anpassat andningsskydd med P3-filter ska  
 användas vid skyffling av bilat material, även vid angränsande  
 arbetsmoment.

Slipning/fräsning av murade väggar 
som varit målade eller kaklade
Slipning är ett mycket dammande arbetsmoment på byggarbets-
platser, särskilt vid arbete med murade ytor.

•  Om ytan är relativt porös kan man minska dammhalten  
 genom försiktig befuktning.

•  Effektivt utsug ska användas.

• Arbetsplatsen ska kapslas in och man ska använda luftrenare   
 för att minska dammspridning.

•  I de flesta fall krävs individuellt anpassade andningsskydd med  
 P3-filter, även för övriga som arbetar i samma lokal.

Golvslipning av betong
Golvslipning av betong kan ses som ett specialfall av slipning av 
murade ytor och betong. Slipningen sker nedåtriktat mot golvet 
och ofta slipas stora golvytor. Därför används tunga och effektiva 
slipmaskiner som är avsedda att anslutas till utsug.

• Golvslipning av betong kan utföras utan andningsskydd under  
 vissa förutsättningar: Maskinen ska vara ansluten till ett utsug   
 med tillräcklig kapacitet och effektivt avskiljningsfilter samtidigt   
 som dammspridningen från andra arbeten begränsas.

• Vid kantslipning ska man dock använda individuellt anpassat   
 andningsskydd med P3-filter.

Slipning är ett mycket 
dammande arbets- 
moment på byggarbets-
platser, särskilt vid arbete 
med murade ytor.
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Spackelslipning
Vid spackelslipning används ofta en eldriven roterande slipskiva i 
kåpa som är ansluten till ett integrerat utsug. Slipskivan sitter på 
ett skaft för att man ska kunna nå alla ytor på väggar  
och innertak med normal takhöjd utan att använda stege.

• Spackel som innehåller kvarts ska inte användas.

• Vid maskinslipning bör man använda en maskin med  
 kåpa och integrerat utsug med effektiv stoftavskiljare.

• Andningsskydd ska framför allt användas vid  
 handslipning. Vid slipning i kvartshaltigt material  
 måste man använda individuellt anpassat  
 andningsskydd med P3-filter.



Uppsättning av innerväggar  
av gips
• Gipsskivor bör kapas med kniv – inte sågas.

• Skivorna ska vara befriade från transport- och lagerdamm när  
 de monteras.

• Damm ska alltid sugas bort – sopborste ska aldrig användas.

• Vid borrning i gipsskivor bör man använda integrerat utsug.

• Man bör använda individuellt anpassat andningsskydd med    
 minst P2-filter när det inte går att använda effektivt utsug.

• Iaktta särskild försiktighet vid rivning av fuktskadade gipsväggar   
 med mögelväxt på pappytan. Damm från mögliga gipsskivor kan  
 ge kraftiga luftvägsreaktioner och i värsta fall allergi. Använd  
 individuellt anpassat andningsskydd med P3- filter.

Parkettläggning
Gränsvärdet för trädamm är betydligt lägre än för oorganiskt 
damm. Därför bör man ägna särskild uppmärksamhet åt utsug 
och skydd vid parkettläggning.

 
• Cirkelsåg och sticksåg ska vara anslutna till väl underhållet  
 utsug med tillräcklig kapacitet och rening.

• Man ska använda individuellt anpassat och väl underhållet  
 andningsskydd med P3-filter.

Dammspridning från annan  
verksamhet
Om arbetet alstrar höga halter av byggdamm – och det saknas 
effektiva åtgärder för att fånga in dammet – är det viktigt att pla-
nera för att andra inte ska exponeras för dammet. Det kan göras 
på olika sätt.

• Arbetsplatsen kapslas in, till exempel genom att skärma av    
 med tillfälliga plastväggar. Om arbetet utförs i en lokal  
 – stäng dörrarna till lokalen.

Gränsvärdet för trä-
damm är betydligt 
lägre än för oorganiskt 
damm. 
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• Inkapsling och stängda dörrar behöver kompletteras med att   
 ordna undertryck, så att damm inte läcker ut ur lokalen.

• Undertryck kan skapas med luftrenare, byggdammsugare eller  
 fläkt om luften leds ut från lokalen, helst utomhus. 

• Med effektivt avskiljningsfilter kan luften i vissa fall släppas ut   
 inomhus, men då till ett utrymme där ingen vistas.

• Utförs dammande arbete i kvartshaltigt material kan även  
 andra byggnadsarbetare i närheten behöva skydda sig med  
 individuellt anpassat andningsskydd med P3-filter.

• Arbetet utförs på tider när inga andra vistas i lokalen.

Städning
Det ska finnas rutiner för byggstädning som även omfattar bra 
städmetoder. Normalt ska varje bygglag grovstäda efter sig.

• Utför huvudsakligen städning med industridammsugare  
 eller centraldammsugare. Dammsugaren ska ha ett effektivt    
 avskiljningsfilter av typ HEPA-filter (filterklass 13) som tar bort  
 99,95% även av de små partiklarna.

• Undvik torrsopning med sopborste och liknande eftersom det   
 virvlar upp stora mängder damm i luften. Man bör inte  
 använda skrapa – utom som alternativ till kratta för att samla   
 ihop större bitar skräp före dammsugning.

• Använd andningsskydd, typ halvmask med P3-filter – särskilt   
 när dammet innehåller betong. Andningsskydd ska vara  
 personligt, noggrant utprovat och ordentligt underhållet.
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